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KARS

Kars İli, Sarıkaıı-ıış İlçesi, İnkaya Köyiinde yer alaır ve lrerl-ıaııgi bir sit içerisinde kalınayaıı aııcak
nıülkiyeti Maliye Hazinesine ait l16 ada 14]. l48 parseller, özel ıni.ilkiyete ait 163 ada 12 parsel, Kaınu Orta
Malıııa ait ll6 ada l57 parsellerde lial,ıtlı olup. koruıııı-ıası gerekli taşıı,ııııaz ki.iItiir varlığı olarak tescilli
taşııııı-ıazlar iIe bıı parsellere koır-ışu vaziyette olaıı herlıarıgi bir tescil envaııter kaydı bulunmayan özel mülkiyete
ait ll6 ada94 parsel, 163 ada 4, 10, l l, l4 parseller ile |64 ada l, 2, 3 parselleriıı bulııııduğrı alaıııı-ı I ve III.
Derece Arkeolojik sit alaııı olarak tescil edilmesi ve bu alaıı içerisinde kalaır ve dalıa önce korunması gerekli
taşınınaz kültür varlığı olarak tescili yapılan Türbe yapısı ile Kale yapısının yapı grubu ve tescil fişlerinin
giiııcellenınesine ilişkin; Gayri Meııkul Eski Eserler ve Aıııtlar Yüksek Kurulu'nuıı 10.03.1978 tarih ve A-l003
sayılı kararı, Kars Kiilttir Varlıklarıııı Koruııra Bölge Kı"ırulu Miidürlüğü'nüıı 16.10.20l9 tarih ve2582,2583,
2584 sayılı kararları, l(ars Ktilttiı,Varlıklarıı-ıı Koruıı-ıa Bölge Kıırıılu Müdürlüğü'ırüıı 20.11.2020 tarilr ve
883662 sayılı görtiş.yazısı, .Sarıkaıı-ıış I(aynıakanılığı Milli En-ılal< Servis Şefliği'nin bila tarih ve 770l sayılı
)/itzısı, Kaıs İl Özel İdaı,esi İıııaı,ve Kentsel İyileştirıııe Miidtiıli"iğii'ntin 26.11.2020 tarih ve 6073,6015 sayılı
gör|iş yazıları, Kars Valiliği İl efet ve AciI Dııruırı MLidtirli.iğii'ı-ıiiı-ı bila taril-ı ve l63412 sayılı görüş yazısı, Kars
Valiliği İl Taı,ıııı ve Orınaıı MüdiirlLiğii'ııtin bila taril-ı ve 3654380 sayılı görüş ya^g, Kars Kültür Varlıklarıı-ıı
Koruıııa Bölge Kurulu Mtidiirltiğü uzmaıılarının 06.01 .2021 tarih ve 55l936 sayılı raporu okuııdu. Konu ile ilgili
b i l gi ve be lge ler i nce leı-ıd i. Yapı laı-ı gör|işme ler soırı,ıcurıda,

- Kars İli, Saı,ıkaı,ı-ıış İlçesi. İnkaya Köyünde yer alaıı ve herl,ıaııgi bir sit içerisinde kalı-ııayaı,ı ancak
kortııııiiası gerekli taşıırnıaz kliltiir varlığı olarak tescilli olup nıiilkiyeti Maliye Haziı,ıesiı-ıe ait ll6 ada |47
paı,selcieki kaIe. ll6 ada l4B parselcleki ttirbe ile yine I.grup korıııın,ıası gerekli taşııımaz ktiltiir varlığı olarak
tescilli, özel nıiilkiyete ait l63 ada l2 paı,sel ve Kaı,ııu Orta Malına ait ll6 ada |5] parsellerdeki yapılarıı-ı (şapel)
Itorı,ıır-ıa alaıılarıı-ıııı belirlenmesine yöı-ıelik Korrııııa Bölge Kurtılıı Miidürliiğü'ııce yapılaıı yer iııceleınesiııde;
yııkarıda bahsi geçeı-ı tescilli yapılarıı-ı bitişiğindeki özel ınülkiyete ait 116 ada 94 parsel, l63 ada 4, l0, l1, l4
parseller ile l64 ada 1,2,3 parselleriıı üzerinde de yapı kalıııtıları oldıığu ve bu Arkeolojik kalıntıların 2863 sayılı
Kiilti.ir ve Tabiat Varlıklarını Koruına Kanuııu'nLıı-ı 6 ııcı ınaddesiırde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından
aynı Kaırrıııtın Tespit ve Tescil ile ilgili 7 nci nıaddesi ve Korunınası Gerekli Taşıırınaz Kültiir Varlıklarıı-ıııı ve
Sitlerin Tespit ve Tescili Flakkında Yöııetnıelik uyafıııca ekte yer alaır koordiı-ıatlı kadastral haritadaki
dtizeıılencliği şekli1,Ig alaıııı,ı I. ve l]l. Derece Arkeolo.iik Sit olarak tesciliıre, bıı doğrııltııda lıazırlanan sit fişiı-ıin
tıygtııı oIdıığııııa,

- Ekteki koordinatlı krokiııiıı dikkate alınarak I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edileıı 1l6 ada l4] ve

l57 parselleriır taprı ktittiğüni_in şerl-ı ve beyanlar lıaıresiıre "I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. " şerlıiııİıı, III.

Derece Arkeolojik sit alaııı olarak tescil edileıı 116 ada 157,|48,94, parsel[er, 163 ada 4, l0, I l, l4 parseller,

l64 ada |,2,3 parsellerin tapu ktittiğüııüıı şer|ı ve beyanlar lıaııesiııe ise "IIl. Derece Arkeolojik Sit alaıııdır"

şerhiııiı-ı ilgili Tapıı M[id[irliiğii'ı,ıce koıırılırı,ak soııucrındaıı Ktırul Miidi-irliiğiine bilgi verilı-ıresiııe,

- Sit alaııı içerisiııcle kalaıı r,e clalıa öııce korı,ıııı-ııası geı,ekli taşııııı-ıaz ktiltür varlığı olarak tescilli l16 ada

1.17 parseldelı.i I(alenin ve ll6 ada l48 parseldeki Tiiı,beniıı yapı grııplarıırıır, Kültiir ve Tabiat Varlıklarını
Korııı-ıra Yiiksek Ktırı.ılııırı"ıı,ı 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı rıyarıııca I. grup olarak belirleııınesiııe, bıı

doğrultııda lıazırlaııan tescil fişiıiiıı uyguıı oldrığrına, bu taşıırmazlarıı-ı da yiı-ıe tapıı küttiğtinün şerlr ve beyaıılar
lıaııesiı-ıe "I. grııp krırıııınıası gerekli taşınmcız ktilılr varlığıdır" şerlıiııiıı ilgili Tapu Müdlirlüğüııce koırulmasına,

soı-ıı"ıctıı-ıdaır Kıırııl Mi.idiirliiğiine bilgi veri lınesine, _ ..|
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KARS
- I(tiltiir ve Tabiat Varlıklarıııı Koı,ı-ııı,ıa Yiiksek Kıırulı-ıııı-ıır 05.11.1g99 tarih ve 658 sayıIı ilke kararıı-ııır linci ınaddesinde Yeı'alan l(oruııra ve KıılIanıııa Koşııllarııııı-ı.I. Derece Arkeolojik sit alaııları için aynı ilkekararıı-ıııl 3, Maddesiııde beliıtileı'ı Korııına_ ve Kıı|laıİn-ıa KoşulIarıııııı ise III. Deİece Arkeolojik Sit alanı içiııbelirleıııııesine, 2863 SaYllı Kültür ve Tabiat Varlıklarını (orı',,,,-,u Kaııı.ıı-ıunda belirleı-ıeıı süre zarfıııda I. veIILDerece Arkeolojik Sit Alanınııı Koruıı-ıa Anıaçlı iınar Planıı-ıın ilgili idaresince lıazırlaırarak değerlendirilnıeki.izere Kııru Itıır-ıı-ıza sııı,ıu lırıaSl na.

-Kars İli, Sarıkanıış İlçesi, inkaYa Köyıincle yer alaıı karar ekirıdeki krokide sıııırları belirleı-ıen I. ve I]I.Deı'ece Arkeolo-jik Sit alanı iÇeıisindeki kayalİklardaİoş r" kaya parçası dtişn-ıesitehlikesi olduğıı a,-,ıaş,ıo,gırdangerekli call Ve ıııal giiveı'ıliğinin iIgili idarelerce iveaİlltle ul,,,,,,,-,or,,-,u, alana yöneIik her tılıti nz;ti vJ inşa?(tevhid, ifı'az,kazı, soııdaj, ollarllll, vb.) ıniidahale öııcesi KorLııııa Bölge Kurulı,ıı-ıdaı-ı iziıı alııımasıı]a,
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